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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1 .1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Penekanan arsitektur sebagai ilmu tata bangun yang memiliki fungsi 

sebagai hunian manusia, secara tidak lang sung berkaitan dengan aspek 

psikologis dari manusia. Karena bertautan dengan aspek disiplin ilmu 

psikologis yang dikombinasikan dengan ilmu arsitektur, maka beberapa 

prinsip yang bersinggungan pada sektor psikologis, akan diterjemahkan 

pad a bahasa arsitektur, yaitu dengan klasifikasi warna dan material. 

Pemilihan material bagi tempat yang mengakomodir kehidupan lansia 

perlu dilakukan, dengan pertimbangan tertentu seperti : 

~ Perubahan fisik dan psikis yang berbeda dengan manusia dewasa 

dan bahkan kanak-kanak, 

~ Kerentanan terhadap sesuatu yang bertambah, 

~ Penciptaan suasana dan atmosfer positif tertentu, yang diperlukan 

oleh para lansia untuk mendukung kondisi mental mereka. 

• Penekanan Sisi Psikologi manusia - arsitektur 

" ... Psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, telah 
berkembang pula. Salah satu nya spesialisasi dalam disiplin ilmu guna 
upaya meneliti rancangan ruangan yang dikhususkan untuk para pasien 
penyakit jiwa di salah satu rumah sa kit umum di Amerika Serikat. 8egitu 
halnya psikologi arsitektur yang mengemukakan antara lingkungan fisik, 
khususnya yang berkaitan dengan penurunan kualitas fisik serta 
timbulnya gangguan terhadap perilaku dan gangguan terhadap 
keseimbangan alamiah akibat intervensi manusia melalui pembangunan 
fisik." 
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" ... Seperti halnya Eugene Emmanuel Viollete Ie Duc, seorang arsitek 
Prancis mengatakan bahwa para arsitek pada abad XII dan XIII yang 
membuat plafon Nave (ruang tengah gereja) yang sangat tinggi, adalah 
bukan semata-mata karena murni keinginan simbolis , tetapi semata-mata 
agar bisa mendapatkan udara dan cahaya agar tidak gelap dan lembab. 
Psikologi mempengaruhi dan mengkaitkan tipikal ruangan atau 
rancangan menjadi suatu patokan dan batasan desain yang Iwajib'." 

(Sumber : http://tiffany.students.uiLac.id/2009/05/17/psikologi-arsitektur/) 

" ... Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa pain penting dalam aspek 
psikologis manusia yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan 
kependudukan dan lingkungan hidup yang dihadapi oleh kota-kota 
multikultural. Dari teori-teori tersebut, diketahui bahwa personalisasi pad a 
suatu teritori, walaupun teritori itu bukan hak milik secara mutlak, akan 
memberikan kesempatan kepada seseorang atau sekelompok orang 
untuk memenuhi kebutuhan mereka akan citra diri dan pengakuan dari 
orang lain. Sementara itu, dari paparan tentang kebutuhan dasar manusia 
diketahui bahwa secara umum, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan 
fisik dan psikologis berupa kebutuhan fisiologis (physiological needs), 
keamanan (safety), rasa memiliki (belongingness), penghargaan 
(esteem), dan aktualisasi-diri (self-actualization). Tiga di antaranya, yaitu 
rasa memiliki, penghargaan dan aktualisasi-diri merupakan faktor yang 
sangat signifikan dalam membentuk kesadaran manusia secara 
persuasif." 

( Sumber : Makalah untuk Seminar Nasional UUPR Jurusan PWK Universitas Brawijaya 
Malang, 29 April 2009 ) 

Karakter rU!D.R tersequt ?kan mempengaruhi terhadap ,', 
terang)t 9lIli1me "te~~rl babal} ~Jlg91!aIl (alami-buatan). 

Sumber: KBK PPPA 2, Ir. Riandy Tarigan 

Warna memiliki efek psikologis. Efeknya berpengaruh terhadap pikiran, 

emosi, tubuh, dan keseimbangan. Aplikasi warna pada sebuah ruangan 

dapat menghasilkan kesan perasaan yang semakin luas atau justru 

kebalikannya. Demikian halnya dengan penggunaan material, dapat 

memberikan kesan apakah suatu ruangan lebih bersifat publik atau privat, 

dan dengan sendirinya, dimensi ruangan memberikan sentuhan 

psikologis pula pad a pengguna ruangan tersebut. 
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Berikut ini sifat-sifat psikologis beberapa warna : 

• Merah - Berani, penuh semangat, agresif, memicu emosi, dan menarik 
perhatian. Secara positif, warna merah mengandung arti cinta, gairah, 
berani, kuat, agresif, merdeka, kebebasan, dan hangat. Negatifnya adalah 
punya arti bahaya, perang, darah, anarki, dan tekanan. 

• Kuning - Menciptakan perasaan optimis, percaya diri, pengakuan diri, 
akrab, dan lebih kreatif. Kuning juga dapat merugikan kita karena 
menyampaikan pesan perasaan ketakutan, kerapuhan secara emosi, 
depresi, kegelisahan, dan keputusasaan. Pilihan warna kuning yang tepat 
dan penggunaan yang sesuai akan mengangkat semangat kita dan lebih 
percaya diri. 

• Hijau - berarti kesehatan, keseimbangan, rileks, dan kemudaan. Unsur 
negatif warna ini di antaranya memberi kesan pencemburu, licik, terasa 
jenuh, serta dapat melemahkan pikiran dan fisiko Oi dalam sejarah China, 
warna hijau adalah warna perempuan. Lain dengan budaya muslim, yang 
menganggap warna hijau adalah warna yang suci. Warna untuk 
perdamaian juga hijau. 

• Biru - Melambangkan intelektualitas, kepercayaan, ketenangan, keadilan, 
pengabdian, seorang pemikir, konsistensi, dan dingin. Selain itu, dapat 
memicu rasa depresi dan ragu-ragu. Biru gelap akan membantu berpikir 
tajam, tampil jernih, dan ringan. Biru muda akan menenangkan dan 
menolong berkonsentrasi dengan tenang. Terlampau banyak biru akan 
menimbulkan rasa terlalu dingin, tidak akrab, dan tak punya emosi atau 
ambisi. 

• Ungu - Memberi efek spiritual, kemewahan, keaslian, dan kebenaran. 
Ungu mampu menunjang kegiatan bermeditasi dan berkontemplasi. 
Kemerosotan dan mutu yang jelek adalah sifat-sifat negatif warna ini. 

• Putih - Warna murni, suci, steril, bersih, sempurna, jujur, sederhana, baik, 
dan netra!. Warna putih melambangkan malaikat dan tim medis. Warna ini 
juga bisa berarti kematian karena berkonotasi kehampaan, hantu, dan 
kain kafan. 

• Abu-abu - Bijaksana, dewasa, tidak egois, tenang, dan seimbang. Warna 
abu-abu juga mengandung arti lamban, kuno, lemah, kehabisan energi, 
dan kotor. Karena warnanya tergolong netral atau seimbang, warna ini 
banyak dipakai untuk warna alat-alat elektronik, kendaraan, perangkat 
dapur, dan rumah. 

• Hitam - Berkesan elit, elegan, memesona, kuat, agung, teguh, dan 
rendah hati. Kesan negatifnya adalah hampa, sedih, ancaman, 
penindasan, putus asa, dosa, kematian, atau bisa juga penyakit. Tak 
seperti putih yang memantulkan warna, hitam menyerap segala warna. 
Oengan hitam, segala energi yang datang akan diserap. Walau mampu 
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memesona dan berkarakter kuat, tapi banyak orang yang takut akan 
"gelap". Warna hitam berkonotasi gelap. 

( Sumber : disarikan dari Makalah untuk Seminar Nasional UUPR Jurusan 
PWK Universitas Brawijaya Malang, 29 April 2009 ) 

. • .,. <,~ 

.~ .~ . ~ 

" .~ 

Gambar 102. Penerapan psiko arsitektur melalui ruang terbuka hijau ( Sumber : 
http://yuliaonarchitecture.wordpress.com/20 1 0101/23/pendekatan-psikoiogi-arsitektur -dalam

oerancanaan-ruana-terbuka-hiiau-rth-di-kota-kota-multikuIturall22-9-2011) 

Selain pemilihan warna, juga dilakukan pemilihan material, dan pemilihan 

material difokuskan pada pemilihan material untuk ruang khusus utama 

pada kompleks bangunan panti wreda ini, dengan pertimbangan pada 

ruang khusus utama, pengguna utama adalah para lansia. Material yang 

dibandingkan dicantumkan pada bag ian analisa pendekatan struktur, 

bangunan, dan juga lingkungan dengan dasarnya adalah : 

)0- Kemampuan menyimpan kalor, dengan mengacu pada penelitian yang 

menunjukan lansia memiliki penurunan ketahanan terhadap rasa 

dingin, 

)0- Memiliki tekstur, namun tidak terlalu kontras, sebagai sarana menjaga 

saraf peraba dan perasa, 

)0- Pad a beberapa kondisi tertentu, membutuhkan material yang dapat 

membiaskanl merefleksikan cahaya,namun tidak terlalu silau, 

pertimbangan sensitivitas mata terhadap cahaya. 

)0- Pada penggunaan pelapis material, digunakan pelapis dengan 

kemungkinan minim terhadap gangguan kesehatan terhadap bahan 

kimia. 
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Kriteria terhadap material yang digunakan, tidak bersifat keseluruhan, 

dalam arti, pad a material tertentu tidak harus memenuhi ketiga kriteria, 

namun diperhatikan fungsi lebih lanjut dari material tersebut. 

5.1.2. Studi Preseden 

Gambar 103. Spanish Elderly Care 
Centre 

(Sumber: http://inhabitat.com/spanish
elderly-care-center -wrapped-in-a

pixelated-green-facadeI123 Agustus 
2011) 

Studi preseden yang kedua adalah pusat perawatan lansia dekat 

Zamora, Spanyol naik dari lanskap dengan profil landai terletak di 

tengah deretan tanaman. Proyek ini berada pada lahan yang sempit, 

sehingga untuk membuat sebagian besar ruang yang tersedia OMS 

Arquitectura membungkus bangunan dalam kotak yang membentuk 

teras dan ruang hijau. 

Sebuah grid gulungan hardscape dan greenscape di pusat, transisi dari 

lansekap ke dalam gedung dan kembali lagi. Ini efek hal us mengingat 

perbandingan dengan skala bangunan, sehingga tampak jauh lebih 

kecil daripada yang sebenarnya. Atapnya dapat diakses untuk 

memberikan potensi view pemandangan lembah subur. 
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Gambar 104. Spanish Elderly Care Centre 
(Sumber: http://inhabitat.com/spanish-elderly-care-center-wrapped-in-a-pixelated

green-facadell23 Agustus 2011) 

Proyeksi di atas permukaan grid panel listrik surya yang diatur pada 

sudut yang sama seperti dinding yang miring, menambahkan unsur 

estetika abstrak untuk proyek secara keseluruhan. Panel juga 

menyediakan tempat duduk yang teduh bagi warga karena mereka 

menikmati taman yang ada pada bag ian atap bangunan (roof garden) 

Gambar 105. Spanish Elderly Care Centre 
(Sumber: http://inhabitat.com/spanish

elderly-care-center -wrapped-in-a-pixelated
green-facadel/ 23 Agustus 2011) 

Interior berpusat di sekitar ruang depan, bersih pusat terbuka yang 

secara langsung diakses oleh kamar pribadi. Bukaan besar 

menyediakan akses mudah ke eksterior. 

(Sumber: http://inhabitat.com/spanish-elderly-care-center -wrapped-i n-a-pixel ated-

green-facade/cso-arquitectura-elederly-care-center -7/) 

Dasar pemilihan studi preseden, adalah kesamaan fungsi sebagai 

kompleks panti wreda, studi tentang pemilihan material yang dilakukan, 

dan juga studi tentang sirkulasi dan detail-detail pada bangunan. 
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Gambar 106. Spanish Elderly Care Centre 
(Sumber: http://inhabitat.com/spanish-elderly-care-center-wrapped-in-a-pixelated-green-facadell 

23 Agustus 2011 ) 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Sistem Pondasi 

Sistem Penutup 
lantai 

Tabel17. Sistem Bangunan Kompleks Panti Wreda 
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Sistem Plafond Gypsum board 
(pertimbangan Penutup plafond indoor, pertimbangan kenyamanan, 
kenyamanan) dan dapat membiaskan warna, yang bermanfaat bagi 

lansia yang tidak dapat menerima intensitas cahaya 
tinggi 
Calsi-Board 
Penutup plafond selasar, tahan air, mendukung 
kondisi psikis lansia pada kegiatan komunal. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Dari kajian studi banding terdapat beberapa permasalahan yang terdapat 

di dalam kompleks panti wreda ini,di antaranya mengenai visual, spasial, 

dan juga faktor keselamatan dalam bangunan. Namun permasalahan 

yang dirasa paling dominan adalah Faktor keselamatan dalam kompleks 

bangunan Panti Wreda. 

• Definisi faktor keselamatan dalam bangunan 

Dalam suatu bangunan, ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan 

faktor keselamatan. 8eberapa perancang menerapkan sistem yang 

baik dalam perancangan bangunan, dengan adanya bantuan berupa 

railing sebagai pegangan bagi orang yang kesulitan berjalan, tactile 

bagi mereka yang mengalami masalah pada penglihatan, dan bahkan 
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sistem panic button selayaknya di rumah sa kit, sehingga dapat 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam bangunan. 

Pad a kasus panti wreda di Semarang ini, akan menerapkan beberapa 

sistem keselamatan seperti pada bag ian luar bangunan dan dalam 

bangunan. Hal mengenai detail akan meliputi di sini. 

Aspek keselamatan dalam bangunan untuk perencanaan proyek ini 

mencakup: 

1. Eksterior bangunan 

2. Interior bangunan 

Perencanaan terhadap masing-masing cakupan di atas berkaitan 

dengan detail-detail dalam bangunan, seperti: perencanaan tangga, 

perencanaan ramp untuk transportasi, desain railling yang aman, 

penggunaan karet anti licin, CCTV yang digunakan, dan juga sistem 

panic button. 

Perencanaan untuk Bangunan Satu lantai : 

Eksterior Bangunan 

- Penjagaan berupa handrail di sepanjang area yang digunakan 

sebagai area pejalan kaki lansia 

- Pencahayaan pada bagian-bagian tertentu untuk ramp dan juga 

tangga sebagai bantuan visual bagi lansia pad a malam hari 

- Kemiringan ramp yang digunakan untuk pejalan kaki lansia 

- Tekstur dan perkerasan yang digunakan 

179 



-Pagar pembatas antar zona harus jelas, berimbas pada 

pencahayaan buatan pada malam hari 

- sistem kamera pengawas pada outdoor 

- Interior Bangunan 

- Pencahayaan pada sisi interior yang diperlukan 

- Aplikasi tertentu pada bagian yang diperlukan, misalnya kamar 

mandi 

- Sirkulasi dalam ruang yang aman dan nyaman bagi para lansia, 

terutama pengguna kursi roda dan kruk 

- Tersedianya alat kesehatan dan pencegahan jika terjadi sesuatu 

yang kronis. 

- Adanya sistem panic button untuk sistem pemberitahuan yang 

lebih efektif 

- Sistem CCTV dan kamera pengawas pada ruangan yang 

dibutuhkan, dengan tetap menghargai privasi dari para lansia. 

Keterangan singkat mengenai Panic Button system : 

• Sistem "Panic button" bisa berupa sebuah tombol yang memicu alarm atau 

tombol yang mengeluarkan suara tertentu. seperti sistem yang ada pada 

alarm maupun bel. 

Contoh tombol panik alarm adalah: 

• Sebuah tombol pad a sistem kritis (seperti sistem senjata nuklir) yang 

digunakan untuk dengan cepat mengaktifkan tindakan ekstrim untuk 

mengurangi situasi darurat. 

• Sebuah tombol merah integral FOBS kunci yang mengaktifkan alarm mobil. 
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• Sebuah perangkat yang diberikan kepada individu lansia untuk 

mempertahankan kemerdekaan mereka di luar suatu Fasilitas Aged Care, 

sementara masih affording mereka cara memanggil bantuan jika mereka 

memerlukannya (yaitu keadaan darurat medis yang membuat mereka 

bergerak, seperti jatuh, cedera atau penyakit) . Alat tersebut juga dapat 

disebut sebagai tombol Medis Darurat Alert (EMA) dandapat dipasang baik 

sebagai liontin atau gelang untuk dikenakanoleh pengguna.MAB adalah 

nirkabel biasanya terhubung ke call center. Ketika alarm dinaikkan, operator 

akan memanggil rumah individu untuk memastikan alarm palsu belum 

terjadi, jika tidak ada jawaban, operator akan memberitahukan anggota 

keluarga baik, layanan darurat, atau keduanya. 

Gambar 107. Panic button 
(Sumber: http://vandelinder.wordpress.com/201 0/1 0129/pressing-the-panic-button/) 

• Sebuah tombol mirip dengan di atas, yang digunakan di dalam ruangan di 

mandiri rumah untuk orang tua, di mana ia mengingatkan seseorang di 

dalam rumah, yang kemudian akan cek pertama untuk alarm palsu oleh 

menelepon orang tersebut, dan jika tidak ada alarm palsu, akan memasuki 

flat seseorang untuk memeriksa apa masalahnya. 

• Sebuah tombol yang digunakan dalam toko-toko, porn bensin, atau 

perusahaan lain dikelola dengan karyawan tunggal selama jam terlambat. 

(sumber:http://en. wikipedia.org/wiki/Panic _button/26 Agustus 2011) 
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Standar dan ketentuan tentang utilitas yang ada di panti wreda 

• TanQQa & r~illina 

Proyeksl !Oaks. 
ke hal tangga 

Proyeksi maks. 
ke hallangga 

Gambar 108_ Studi pijakan dan ketinggian tangga 
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Sumber: Panero, Julius. Dimensi Manusia & Ruang Interior. 1979. 
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Gambar 109. Studi pijakan tangga DETAIL HUBUNGAN UNOAKAN VERTiKAL 
n4N Ungfc:nlo./TA' tDOnOt"l.I001 " ........ 

Sumber : Panero, Julius. Dimensi Manusia & Ruang Interior. 1979. 
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• Ramp sudut landai 

, penghalang'Al 
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Gambar 110. Studi ramp dan kemiringan 

Sumber: Panero, Julius. Dimensi Manusia & Ruang Interior. 1979. 

3.3.2.4. Studi Besaran Bangunan dan Lahan 

Persyaratan untuk desain ramp: 

1. kemiringan ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi rasio 

1: 12, yang berarti setiap panjang 12 meter pad a jalan ada kenaikan 

setinggi 1 meter. Sedangkan kemiringan ramp yang ada di luar 

bangunan memiliki rasio 1 :15, yang artinya setiap panjang jalan 15 

meter pad a jalan ada kenaikan setinggi 1 meter. 

2. maksimum panjang mendatar dari satu ramp dengan kemiringan 

1: 12, tidak boleh lebih dari 9 meter karena terkait dengan tingkat 

kelelahan pengguna yang memakai kursi roda untuk mengakses. 

Tetapi untuk ramp dengan kemiringan lebih rendah bisa menjadi 

lebih panjang. 

3. lebar minimum dari ramp adalah 90 COl. Tetapi untuk ramp yang 

digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan 

barang, anda harus mempertimbangkan secara seksama lebamya, 
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sehingga kedua fungsi tersebut dapat digunakan. Alternatif lain yang 

anda bisa lakukan dengan memisahkan ramp tersebut sesuai 

dengan fungsinya sendiri-sendiri. 

4. akhiran dan awalan pada ramp yang berupa jalan datar harus bebas 

dan datar, sehingga memungkinkan paling tidak untuk memutar 

kursi roda, dengan ukuran minimum 150 em. Selain itu yang perlu 

anda ketahui, lantai pada awalan dan akhiran ramp harus bertekstur 

sehingga tidak liein baik diwaktu hujan maupun tidak hujan. 

Tekstur permukaan ini bisa anda bedakan dengan tekstur pejalan 

kaki yang menuju ramp, terutama bagi difeabel yang memiliki eacat 

netra, sehingga akan berfungsi sebagai tanda dan peringatan bahwa 

didepannya akan ada ramp. 

5. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan standar sehingga 

membantu aksesibilitas pengguna di malam hari, karena jangan 

sampai ramp menjadi akses membahayakan bagi para difeabel. 

Yang tidak kalah penting, ramp harus dilengkapi dengan pegangan 

(handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai 

dengan pengguna akses. 

(Sumber : Aksesibilitas lingkungan dan Handicap Ramp Design and 
Construction Guidelines June 2006) 
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5.2.2. Studi Preseden 

• Panti Wreda Wisma Harapan Asri Semarang 

Gambar 111 . Detail-detail utilitas keselamatan yang ada di Panti wreda 
Wisma harapan Asri 

(Sumber: Dokumen pribadi) 
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Pemilihan Panti wreda Wisma Harapan Asri sebagai studi 

preseden terhadap permasalahan Faktor keselamatan dalam kompleks 

bangunan Panti Wreda berdasarkan pengamatan pribadi, bahwa dari 

segi kelengkapan protokol keamanan sudah dapat dikatakan cukup 

bagi panti wreda dengan kapasitas seperti Panti Wreda Wisma 

Harapan Asri. 

KEBUN SINGKONG 

TAMAN PASIF 

JL. TUSAM RAY A 

BRUDEPAN 
ST. MARIA 
FAnMA 

\R 
V 
IN 

MASSA SI'NGUNI\N 
(S8 (OUIH) 

PENGUMPULAN 
SAMPAH 

Gambar 112. Penataan site Wisma harapan Asri di jalan Tusam Raya 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 113. Analisa ramp 1 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

------J~ 

2 231 .03 I 
Gambar 114. Analisa ramp 3 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

rP ~ln ?gR :i1 0 
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Gambar 116. Analisa 
anaktangga 

(Sumber: 
dokumentasi pribadi) 

1888,38 

Gambar 115. Analisa ramp 2 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

Dari hasil analisa yang 

dilakukan terhadap ketiga jenis 

ramp, didapatkan sudut 

kemiringan 

ramp 2 = 3 0 ramp 3 = 4 0. 

Berdasarkan ketentuan dan 

peraturan yang ditetapkan mengenai kemiringan ramp, antara 40 
- r 

merupakan batas dimana kemiringan suatu lahanl ramp tergolong aman dan 

ketinggian handrail yang ada, dengan tinggi 96 em dari peil lantai. 
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5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori bagi solusi Permasalahan Dominan 

• Penggunaan ramp dengan sudut kemiringan 4 hingga r I karena 

merupakan standar keamanan bagi kelandaian ramp. 

• Perancangan handrail yang nyaman dan aman bagi pengguna. 

Permukaan handrail yang tidak licin juga dipertimbangkan. 

• Penggunaan sistem panic button untuk memudahkan pemberian tanda 

dari penghuni kepada pengawas 

• Penggunaan standar dimensi yang baik bagi tangga untuk penghuni 

lansia. 

• Aplikasi pada mateiial tertentu untuk menjaga agai penghuni yang 

masih dapat bersifat mandiri tetap selamat. 
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